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Módosítás 9
Daniel Caspary

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megállapodás résztvevői egy 
megszakítás nélküli folyamat részesei, 
amelynek célja a közvetlen vagy közvetett 
támogatásokon keresztüli piactorzulás 
minimalizálása és olyan egyenlő feltételek 
megteremtése, amelyek mellett az OECD 
tagjainak hivatalosan támogatott 
exporthitel-ügynökségei által felszámolt 
díjak a kockázatokon alapulnak, és 
hosszú távon fedezik működési 
költségeiket és veszteségeiket.

Or. en

Módosítás 10
Christofer Fjellner

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megállapodás résztvevői egy 
megszakítás nélküli folyamat részesei, 
amelynek célja a piactorzulás 
minimalizálása és olyan egyenlő feltételek 
megteremtése, amelyek mellett az OECD 
tagjainak hivatalosan támogatott 
exporthitel-ügynökségei által felszámolt 
díjak a kockázatokon alapulnak, és 
hosszú távon fedezik működési 
költségeiket és veszteségeiket. Az e cél 
irányában való előrehaladás érdekében 
átláthatóságra és jelentéstételre van 
szükség a hivatalosan támogatott 
exporthitel-ügynökségek részéről.
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Or. en

Módosítás 11
Daniel Caspary

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az OECD-n belül az OECD-tagok 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségeire vonatkozó magasabb 
átláthatósági és jelentéstételi normákra 
irányuló és azon is túlmutató, szünet 
nélkül zajló folyamat támogatása végett az 
Uniónak az e határozat 1a. mellékletében 
meghatározottak szerint intézkedéseket 
kell hoznia az Unió területén székhellyel 
rendelkező és hivatalosan támogatott 
exporthitel-ügynökségek átláthatósága és 
jelentéstétele vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 12
Joe Higgins

Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A demokrácia fejlesztését és 
megszilárdítását, valamint az emberi 
jogok és alapvető szabadságok tiszteletben 
tartását, valamint az EUSz. átfogó 
környezetvédelmi alapelveit, az Alapjogi 
Chartában említett alapvető emberi 
jogokat és az Unió környezetvédelmi és 
szociális jogszabályaiban foglalt, a 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségek által finanszírozott 
ágazatokra és projektekre érvényes 
normákat – az Európai Unióról szóló 
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szerződés 21. cikkében megfogalmazottak 
szerint – iránymutatásként kell 
felhasználni minden, az Unióban 
székhellyel rendelkező, hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökség által 
finanszírozott projekt esetében.

Or. en

Módosítás 13
Joe Higgins

Határozatra irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az uniós és nemzetközi 
elkötelezettségek tekintetében az Európai 
Unió és tagállamai éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzéseinek kell iránymutatónak 
lennie az uniós székhellyel rendelkező, 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségek által támogatott projektek 
vonatkozásában. Ide tartoznak a 
következők: az állam- és kormányfők 
2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20-
as csúcstalálkozón kiadott, a fosszilis 
üzemanyagok támogatásának fokozatos 
megszüntetésével kapcsolatos 
zárónyilatkozata; az Unió azon 
célkitűzései, hogy 2020-ig az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
az 1990-es szintekhez képest 30%-kal 
csökkenti, az energiahatékonyságot 20%-
kal növeli, és energiafelhasználásának 
20%-a megújuló energiaforrásokból 
származik majd; továbbá az Unió azon 
célkitűzése, hogy 2050-ig 80–95%-kal 
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A fosszilis üzemanyagok 
támogatásának megszüntetésével egy 
időben olyan intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek biztosítják, hogy az a dolgozók és 
a szegények életszínvonalát nem érinti 
hátrányosan.
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Or. en

Módosítás 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az uniós politikákból és 
jogszabályokból származó és az Uniónak a 
demokrácia és a jogállamiság 
fejlesztésével és megszilárdításával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásával 
kapcsolatos célkitűzéseit – az Európai 
Unióról szóló szerződés 21. cikkében 
megfogalmazottak szerint – tükröző uniós 
alapelveket és normákat – beleértve az 
EUSz. átfogó környezetvédelmi alapelveit, 
az Alapjogi Chartában említett alapvető 
emberi jogokat és az Unió 
környezetvédelmi és szociális 
jogszabályaiban foglalt, a hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökségek által 
finanszírozott ágazatokra és projektekre 
érvényes normákat és a vállalatok 
szociális felelősségét támogató általános 
elveket is – iránymutatásként kell 
felhasználni minden, az Unióban 
székhellyel rendelkező, hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökség által 
finanszírozott projekt esetében.

Or. it
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Módosítás 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Határozatra irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az EU-nak és tagállamainak az 
éghajlattal, az emberi és a szociális 
jogokkal és a vállalati szociális 
felelősséggel kapcsolatos, uniós vagy 
nemzetközi szintű 
kötelezettségvállalásokból eredő 
célkitűzéseit iránymutatásként kell 
felhasználni minden, az Unióban 
székhellyel rendelkező, hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökség által 
finanszírozott projekt esetében.

Or. it

Módosítás 16
Daniel Caspary

Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az OECD az alábbi, az exporthitelek 
területét közvetlenül érintő ajánlásokat 
fogadta el: 2006. évi OECD ajánlás a 
megvesztegetésről és a hivatalosan 
támogatott exporthitelekről; 2007. évi 
felülvizsgált ajánlás a környezetre és a 
hivatalosan támogatott exporthitelekre 
vonatkozó közös megközelítésekről (a 
továbbiakban „közös megközelítések”), és 
az alacsony jövedelmű országokba 
irányuló hivatalos exporthitelek 
folyósítása során alkalmazandó 
fenntartható kölcsönzői gyakorlatra 
vonatkozó 2008. évi elvek és 
iránymutatások. A „közös 
megközelítések” jelenlegi 
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megfogalmazása már kifejezetten 
lehetőséget biztosít arra, hogy a projektek 
felülvizsgálata során referenciaérték 
gyanánt az európai közösségi 
szabványokat alkalmazzák. A fent említett 
lehetőség alkalmazását ösztönözni kell.  
Ezenfelül, tekintettel az exportőrök és az 
exporthitel-ügynökségek korlátozott 
tőkeáttételére, a „közös megközelítések” 
jelenleg zajló felülvizsgálatában célszerű 
volna foglalkozni az emberi jogok és az 
exporthitelek ügyének kérdésével. 

Or. en

Módosítás 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
3 e preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A vállalati társadalmi 
felelősségvállalás meghatározó, 
nemzetközi szinten akár az OECD, akár 
az ILO vagy az ENSZ által teljes 
mértékben elismert elvei a 
vállalkozásoktól elvárt felelősségteljes 
magatartására vonatkoznak, és 
mindenekelőtt feltételezik a hatályos 
jogszabályok tiszteletben tartását 
különösen a foglalkoztatás, munkaügyi 
kapcsolatok, az emberi jogok, a 
környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és 
a fogyasztók számára biztosított 
átláthatóság, valamint a korrupció elleni 
küzdelem és az adóztatás tekintetében; 
ezenkívül figyelembe kell venni a kkv-k 
sajátos helyzetét és képességeit.

Or. en
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Módosítás 18
Daniel Caspary

Határozatra irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Tekintettel a verseny kiéleződésére a 
világpiacokon, és annak elkerülése 
érdekében, hogy az Unió vállalatai 
versenyhátrányba kerüljenek, a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
fokozniuk kell az OECD arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy elérje azokat az 
országokat, amelyek nem részesei a 
megállapodásnak, és kétoldalú és 
többoldalú tárgyalások révén globális 
szabványokat kell létrehozniuk a 
hivatalosan támogatott exporthitelek 
tekintetében. Globális szabványok nélkül 
nem lehet egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítani a világkereskedelemben.

Or. en

Módosítás 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
3 f preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) Bár az OECD-országok a 
megállapodás szerint járnak el, a nem 
OECD-országok és különösen a 
feltörekvő országok nem tagjai az OECD-
nek, és így nem részesei a 
megállapodásnak, ami azt eredményezi, 
hogy ezen országok exportőrei 
tisztességtelen előnyre tehetnek szert. 
Ezért ösztönözni kell ezen országokat 
arra, hogy lépjenek be az OECD-be és 
vegyenek részt a megállapodásban. 
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Or. en

Módosítás 20
Daniel Caspary

Határozatra irányuló javaslat
3 e preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) Tekintettel a hatályos szabályozás 
egyszerűsítésére és javítására irányuló 
uniós szabályozásjavító politikára, a 
Bizottság és a tagállamok a megállapodás 
jövőbeli felülvizsgálatai során a 
vállalkozásokra és a nemzeti hatóságokra, 
köztük az exporthitel-ügynökségekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentését helyezi a középpontba.

Or. en

Módosítás 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Az 1. melléklet módosítása
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az 1. mellékletnek 
az 1b. cikkben foglalt eljárás szerinti 
módosítása céljából, amennyiben ez a 
megállapodás módosításainak 
következtében szükségessé válik. 

Or. en
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Módosítás 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
1 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása
(1) Az 1a. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatásköröket 
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit az 1c. és 1d. cikk 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 1a. cikkben 
megállapított felhatalmazást.
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(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, 
arra törekszik, hogy a végső határozat 
meghozatala előtt ésszerű időn belül 
tájékoztassa a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve az esetleges 
visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, 
valamint a visszavonás indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az említett határozatban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
azonnal vagy a benne megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat a 
már hatályos, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét nem érinti. A 
határozatot az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Módosítás 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
1 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. cikk

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés időpontjától számított 
négyhónapos határidőn belül kifogást 
emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
egy hónappal meghosszabbítható.
(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem kifogásolja a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, a jogi aktust az 
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Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni, és az a jogi aktus 
rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván 
kifogást emelni.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, akkor az nem lép hatályba. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 296. cikkének megfelelően a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

Or. en

Módosítás 25
Daniel Caspary 

Határozatra irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet
1. A nemzeti exporthitel-programok 
felügyeletét ellátó tagállami intézmények 
előjogainak sérelme nélkül minden 
tagállam éves tevékenységi jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak. 
Ez az éves tevékenységi jelentés az 
alábbiakat tartalmazza: 
• Valamennyi olyan nemzeti eszköz és 

program ismertetése, amelyre a 
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megállapodás alkalmazható;
• A jelentéstételi időszak főbb műveleti 

fejleményeinek áttekintése (új 
kötelezettségvállalások, kockázat, 
díjak felszámítása, kifizetett 
kárigények és visszafizetések);   

• A tagállam exporthitelekkel, 
környezetvédelemmel, szociális 
kérdésekkel, emberi jogokkal, 
fenntartható hitelezéssel kapcsolatos 
és megvesztegetés elleni politikáinak 
ismertetése: 

2. A Bizottságot felkérik, hogy ossza meg 
az Európai Parlamenttel az éves 
tevékenységi jelentéssel és a politikai 
területen bekövetkezett általános 
fejleményekkel kapcsolatos észrevételeit.

Or. en

Módosítás 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Határozatra irányuló javaslat
1 a melléklet (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet

1. A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak a megállapodás minden 
egyes tagállam általi végrehajtásáról.
A IV. fejezetben („ELJÁRÁSOK”) 
szereplő minden értesítésről jelentést kell 
tenni a Bizottságnak is – figyelembe véve 
a megállapodáshoz csatolt V. mellékletben 
vázolt rendelkezéseket –, beleértve a 
tagállamok hivatalosan támogatott 
exporthiteleivel kapcsolatos tevékenységek 
során alkalmazott hiteldíjakkal 
kapcsolatos módszerek, számítások, 
szabályok és eljárások minden 
szempontját. 
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2. A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak arról, hogy megfelelnek-e a 
megállapodás 23. cikkében foglalt 
rendelkezésnek, amely a 
kamatköltségeken kívül díjak 
felszámítását írja elő az exporthitelek 
vissza nem fizetésével járó kockázatok 
fedezésére.
3. A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, amely összegzi a 
beérkezett adatokat. 
A jelentés a következőket tartalmazza:
a) az országkockázat-értékelési modellre 
vonatkozó módszereket, részletezve a 
figyelembe vett tényezőket és a jelentés 
tárgyévében engedélyezett, az OECD 
definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét;
b) a felszámolt díjakra vonatkozó 
módszereket, köztük a környezeti, szociális 
és emberi jogi kockázatok árazását, 
részletezve a figyelembe vett tényezőket és 
a jelentés tárgyévében engedélyezett, az 
OECD definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét.

Or. it

Módosítás 27
Joe Higgins

Határozatra irányuló javaslat
1 a melléklet (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet
1. A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak a megállapodás minden 
egyes tagállam általi végrehajtásáról.
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A Bizottságnak fogadnia kell a helyszínen 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek 
– szakszervezetek, szociális és 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek, emberi jogi csoportok és helyi 
közösségek – által az exporthitel-
ügynökség által támogatott vállalatok 
beruházásainak és műveleteinek 
hatásairól készített jelentéseket is.  Ezeket 
a jelentéseket a Bizottság közzé is teszi.

A IV. fejezetben („ELJÁRÁSOK”) 
szereplő minden értesítésről jelentést kell 
tenni a Bizottságnak is – figyelembe véve 
a megállapodáshoz csatolt V. mellékletben 
vázolt rendelkezéseket –, beleértve a 
tagállamok hivatalosan támogatott 
exporthiteleivel kapcsolatos tevékenységek 
során alkalmazott hiteldíjakkal 
kapcsolatos módszerek, számítások, 
szabályok és eljárások minden 
szempontját, a Bizottság pedig valamennyi 
lényeges információt közzéteszi. 

2. A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak arról, hogy megfelelnek-e a 
megállapodás 23. cikkében foglalt 
rendelkezésnek, amely a 
kamatköltségeken kívül díjak 
felszámítását írja elő az exporthitelek 
vissza nem fizetésével járó kockázatok 
fedezésére. 

A helyszínen tevékenykedő civil 
társadalmi szervezeteknek –
szakszervezeteknek, szociális és 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezeteknek, emberi jogi csoportoknak 
és helyi közösségeknek – jogukban áll, 
hogy ellenőrizzék e tagállami jelentéseket, 
és azokkal kapcsolatban észrevételeket 
tegyenek. A Bizottság figyelembe veszi e 
csoportok véleményét.

3. A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, amely összegzi a 
beérkezett adatokat, és mellékletben 
tartalmazza az összegzés alapjául szolgáló 
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anyagot is.

A jelentés tartalmazza a következőket:

a) az országkockázat-értékelési modellre 
vonatkozó módszereket, részletezve a 
figyelembe vett tényezőket és a jelentés 
tárgyévében engedélyezett, az OECD 
definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét;

b) a felszámolt díjakra vonatkozó 
módszereket, köztük a környezeti, 
szociális, munkaügyi és emberi jogi
kockázatok árazását, részletezve a 
figyelembe vett tényezőket és a jelentés 
tárgyévében engedélyezett, az OECD 
definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét;

c) a politikai és országkockázattal 
kapcsolatos minimális hiteldíjakat (MPR), 
a pénzforgalmi és az átmenőtétel-
megközelítést, valamint – ahol 
alkalmazható – a magánpiaci mutatókat;

d) a minimális hiteldíjak differenciálását, 
amely az exporthitel-termékek eltérő 
minőségét és a nyújtott fedezet 
százalékarányát veszi figyelembe;

e) a mérlegen kívüli eszközök használatát 
és ezen eszközök működési költségeinek 
beszámítási módszerét; 

f) bármely más kockázatcsökkentési 
eszköz használatát.

4. Legkésőbb öt évvel e határozat 
hatálybalépését követően a Bizottság 
szociális, munkaügyi, emberi jogi és 
környezeti szabványokkal 
összehasonlításban megvizsgálja a 
tagállamok hivatalosan támogatott 
exporthiteleinek működését a következők 
tekintetében: 
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- tisztességes munkakörülmények 
biztosítása, beleértve a szakszervezeti 
tevékenységet lehetővé tevő és a 
szakszervezeti mozgalom által 
meghatározottak szerinti 
munkakörülményeket nyújtó,  
tisztességes fizetést biztosító 
foglalkoztatást;

- a szén-dioxid-kibocsátással 
kapcsolatos követelményekről való 
jelentéstétel szükségessége annak 
érdekében, hogy mérhető legyen a 
projektek szénlábnyoma;

- a fosszilis üzemanyagok támogatása 
fokozatos megszüntetésének 
végrehajtása. A fosszilis 
üzemanyagok támogatásának 
megszüntetésével egy időben olyan 
intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek biztosítják, hogy az a 
dolgozók és a szegények 
életszínvonalát nem érinti 
hátrányosan.

Or. en


